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Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek 
derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu 
tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. 
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak 
yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 
sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından 
doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2019 Yılı 3. 
Çeyrek (FX İşlemleri İçin) Karda olan hesapların oransal dağılımı: %28,97 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %71,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve IHS Markit tarafından yayımlanan Türkiye İmalat PMI verisi Kasım ayında 49,5 

düzeyine yükseldi. Yayımlanan raporun alt kırılımlarına değindiğimizde, piyasa koşullarındaki iyileşme 

belirtileri ile birlikte üretimin son bir buçuk yılı aşkın dönemde ilk kez Kasım ayında artış gösterdiğine vurgu 

yapılırken, Yeni Siparişlerde yavaşlamanın hız kestiği belirtiliyor. Diğer taraftan, Girdi maliyetleri enflasyonu 

son 58 ayın (Ocak 2015 ) en düşük düzeyine gerilediğine değinilmekte. Maliyet enflasyonundaki düşüş ve 

rekabet baskısı, imalatçıların nihai ürün fiyatlarını üçüncü ayda da düşürmelerine yol açtığı ölçümlenmekte. 

Fiyatlardaki düşüş Ekim ayındakine yakın bir hızda gerçekleştiği görülüyor. Manşet veri yeni siparişler, fabrika 

çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmekte. 

Özellikle, bileşik bir performans göstergesi olan İmalat PMI verisi 50 eşik değer altında gerçekleşmesi 

durumunda sektör bazında daralmayı ve 50 eşik değer üzerine gerçekleşmesi durumunda ise genişlemeyi 

işaret etmekte.  

Son dönemde, bazı ülkelerde açıklanan İmalat PMI Kasım rakamlarını incelediğimizde, Çin’de yayımlanan 

resmi 50,2 ve özel sektör 51,8, Almanya 44,1 ve Euro Bölgesi 46,9 ile Kasım ayında sınırlı toparlanmayı işaret 

ediyor.  

Değerlendirme 

Büyüme tarafında öncü göstergelerden biri olan İmalat PMI verisinde yaşanan toparlanma eğiliminin ilerleyen 

dönemde koşullarda negatif bir gelişme olmaması durumunda büyüme tarafına olumlu yansımaları görülebilir. 

Raporda değindiğimiz ülke bazlı İmalat PMI verilerinde Kasım ayında, Türkiye İmalat PMI datası 50 eşik 

değerin altında hafif daralmayı işaret ederken, Çin’den alınan dataların sektör açısından genişlemeyi 

desteklediği görülüyor. Çin’de açıklanan resmi İmalat PMI datası Nisan 2019’dan sonra tekrar genişlemeye 

döndüğü izleniyor. Almanya ve Euro Bölgesi İmalat PMI datalarında son üç ayda toparlanma eğilimi takip 

edilirken, sektör bazında hala 50 eşik değerin altında olduğu izleniyor.  

Kaynak: A1 Capital Araştırma, İSO ve IHS Markit  


